
Kansainvälisyysryhmän kokous 9.3.2021 – lyhyt kooste 
  

1. Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n ajankohtaiset (Marjaana Saarikoski)  

• Suurten osuuskuntien ajatushautomolla (ICETT) on neljä työryhmää. 
Ihmisoikeusryhmä on yksi tärkeimmistä, lapsityövoiman poistaminen on tänä 
vuonna erikoisteema ja aiheesta pidetään webinaari kesäkuussa.   

• ICA Board 18.2. keskusteltiin muun muassa jäsenmaksuista 

• Iranin osuustoimintajärjestön kanssa palaveri 16.3. Pellervo ja Saarikoski 

• Soulin maailmankokous joulukuussa on hybridikokous, tuskin tulee muualta 
kuin Aasian maista paikan päälle osallistujia. 
 

2. Eurooppa-järjestöjen ajankohtaiset 

• Euro Coop (Marjaana Saarikoski)  

• Vastuullisuuspuolella policy officerin paikka auki (Rosita Zillin paikka, oli 
tehtävässä 15 vuotta).  

• Mukana EU:n European Skills Agenda -ohjelmassa. Hannu Krook menee 
tähän liittyvään tilaisuuteen puhujaksi kertomaan mm. henkilökunnan 
valmentamisesta vähittäiskaupassa ja sen haasteista ja madollisuuksista.  

• Governance-teema ajankohtainen 

• 25.3. kiertotalous ja kestävä kuluttaminen -webinaari, jossa S-ryhmä 
mukana.  
 

• Cooperatives Europe (Anu Puusa)  

• Anu ei päässyt kokoukseen, käsitellään seuraavassa.  

• Jäsenille tuli Save the date -viesti liittyen kokouksiin. 31.5. etänä vuosikokous 
(15.6. varapäivä tälle) ja 24.9. vaalit joko etänä tai livenä, joka päätetään 
myöhemmin.  
 

• EACB (Satu Kuoppamäki)  

• Kestävän rahoituksen sääntely ja taksonomian mukaiset sääntelyt tärkeipiä, 
raportointiohjeita tullut juuri.  

• EFRAC, OP:lta kaksi edustajaa ollut työryhmässä pohtimassa, kuinka 
raportointia tulisi kehittää. Tavoitteena myös EU-tasoinen tietokanta, josta 
ei-taloudelliset tiedot saisi joko ilmaiseksi tai edullisesti. Finanssisektori 
lähtenyt ajamaan tätä vahvasti, koska on oltu kolmansien osapuolten infon 
varassa – ja se on kallista. Kun valtaosa yrityksistä veisi tietonsa 
suoraan yhteiseen tietokantaan, helpottaisi kaikkein työtä.   
 

• Brysselin asiamiehen EU-asioiden ajankohtaiset (Rauli Albert)  

• Kestävän hallintotavan sääntely pohdituttaa  

• CAP-trilogit ja alkuperämerkinnät: Suomen kannalta suotavaa, että voisi 
laittaa jäsenmaan tietoja, mutta monet maat (erit. maitomaat Irlanti, 
Hollanti), sitä mieltä, että ei voi mitenkään selvittää mistä tulee, myös 
terveysmerkinnät, ympäristömerkinnät yms. tulossa. Jos/kun tulee EU:n 
yhteinen merkki niin pitää omista merkeistä luopua? Viestinnällisesti 
haastavaa kuluttajille.  



• Osuuskuntainnovaatiopalkinto: Atria finalistien joukkoon. Maaliskuun lopulla 
valitaan. Edellisellä kerralla mukana oli Metsä Group ja HKScan.  
 

• Cogeca (Tiina Linnainmaa)  

• Tiina ei ollut paikalla, iltapäivällä komission 
työpajassa Cogecan edustajana: Future of EU livestock. Miten saadaan 
kestävämmäksi kotieläintuotanto?   

  
3. Muut asiat  

• FFD (Forest and Food Development Finland) järjestää osana YK:n 
ruokajärjestelmähuippukokousta oman kansallisen dialogin Suomessa: miten 
suomalainen ruokajärjestelmä ja suomalaiset voivat tukea etelän kehittyviä 
maita kestävän tuotannon edistämisessä. Puolen päivän keskustelutilaisuus 
järjestetään huhtikuussa 21.4. 

• Pellervo mukana kummiorganisaationa FFD:n Hondurasin 
kahviosuuskuntahankkeessa. Tähän liittyen suunnitteilla webinaaria 
joulukuulle.  

 
 


